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SESIUNEA DE COMUNICĂRI  

ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI 

 Dreptul românesc în perioada 1918-2018 

 

Facultatea de Drept a Universității din Craiova, în parteneriat cu Baroul 
Dolj, ASD-UC, ASB, ADS, SCA Săuleanu, în cadrul activităţilor dedicate 
Centenarului Marii Uniri, organizează în data de 27 martie 2018, ora 12.00, 
Sala 0.2, parter, SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI.  

Sesiunea se adresează studenţilor din domeniul drept și ştiinţe 
administrative. Participanţii sunt încurajaţi să prezinte prin metoda 
comparatistă sau metoda istorică instituţii specifice dreptului românesc în 
perioada 1918-2018, având în vedere tema generală a sesiunii - Dreptul 
românesc în perioada 1918-2018. 

Materialele ce urmează a fi prezentate vor fi transmise la adresa de e-
mail eseuridrept@yahoo.com până cel târziu la data de 25 martie 2018.  

 

Condiţii de elaborare/ redactare materiale  

 Lucrarea va avea o pagina de prezentare (martor) in care autorii sunt 
rugati să precizeze alături de nume şi prenume, anul de studii si numarul 
grupei (dupa caz, programul de master, doctorat), instituţia în care activează, 
adresa poştală şi electronică (e-mail) şi numărul de telefon la care pot fi 
contactaţi. Pagina de prezentare nu se numeroteaza si nu este luata in calcul 
in vederea aprecierii conditiei privind intinderea lucrarii. 
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Pentru redactarea lucrarii trebuie utilizate caracterele diacritice 
specifice limbii române şi comunicarea va avea dimensiuni de cel putin 5 
pagini si cel mult 12 pagini (inclusiv subsolurile, bibligrafia, rezumatul şi 
cuvintele cheie). Textele vor fi tehnoredactate în format Microsoft Word, 
Times New Roman, varianta standard. Dimensiunea caracterelor va fi de 12 
pentru text şi 10 pentru notele de subsol (la 1 rând distanţă), iar marginile vor 
avea toate 2 cm. Dimensiunea paginii este A4. Paragrafele trebuie marcate în 
text prin alineat sau spaţiere mai mare între rânduri. 

În cazul în care se folosesc abrevieri, cuvântul abreviat trebuie să apară 
mai întâi în întregime cu abrevierea precizată între paranteze. 

Referinţele bibliografice sunt obligatorii atat în forma de note de subsol 
cât si in lista de lucrari consultate, lista inserată la sfarsitul comunicarii: 

- notele bibliografice trebuie realizate în mod complet, cu indicarea 
prenumelui şi numelui de familie al autorilor, titlul întreg al lucrării, eventual 
ediţia şi/sau volumul, editura, anul şi locul editării, pagina/paginile la care 
se face trimitere, astfel cum este prezentat în anexă. În situaţia în care se fac 
trimiteri la lucrări nepublicate, acestea pot fi citate cu precizarea modului în 
care autorul a luat cunoştinţă de respectivele documente. 

Documentele disponibile doar pe internet pot fi citate cu denumirea 
completă a site-ului, care trebuie să aibă URL fix, şi cu precizarea link-ului, 
între paranteze, precum şi a ultimei date de consultare. Autorii sunt rugaţi să 
verifice accesibilitatea linkului înainte de citare. 

 

Coordonatori activitate: Prof. univ. dr. George Gîrleşteanu - Prodecan, 
prof.univ.dr. Viorel Găină, studenți: Badea Veronica-Andreea, Dumitrel 
Diana, Razvan Galeteanu. 

 

Prodecan, 

Prof. univ. dr. George Liviu Gîrleșteanu 


